UMOWA ZLECENIA
zawarta w Łodzi, w dniu …………………….,
pomiędzy:
1. Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego
Tymienieckiego 22 G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014128, REGON:
471537330,
NIP:
725-14-86-825
z
kapitałem
zakładowym
w
pełni
opłaconym
w wysokości 24 927 000 zł
reprezentowaną przez:
1)………………………………………
2)……………………………………..
zwaną dalej Zleceniodawcą
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą,
Łącznie zwani w dalszej części umowy Stronami.
o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca w ramach projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach
Technologicznych” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych,
realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
zobowiązuje się do realizacji zadań polegających na:
• wsparciu Zleceniodawcy w organizacji pilotażu projektu i dokładnym zaprojektowaniu nowych usług dla
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• pomocy w doborze odpowiednich narzędzi do rozwoju wiedzy na temat 5G,
• wsparciu przy ocenie pod względem potencjału technologicznego 5G zgłoszonych rozwiązań do
programu akceleracyjnego pn „S5 - Akcelerator technologii 5G” (zwanego dalej programem
akceleracyjnym) realizowanego przez Zleceniobiorcę,
• mentoringu technologii 5G dla Uczestników Pilotażu (MŚP) programu akceleracyjnego poprzez
wspieranie ich w rozwoju kompetencji technologicznych i rozbudowy zespołu,
• wsparciu przy ocenie postępów prac Uczestników Pilotażu (MŚP) programu akceleracyjnego
• wsparciu Uczestników Pilotażu (MŚP) programu akceleracyjnego w działaniach zmierzających do
rozbudowania produktu w ramach technologii 5G w taki sposób aby jego przedmiot był gotowy do
aktywnego procesu wdrażania u potencjalnych klientów,
• wspieraniu Uczestników Pilotażu (MSP) programu akceleracyjnego w budowaniu technologicznych
przewag konkurencyjnych,

•
•
•
•
•

wsparciu Zleceniodawcy przy monitorowaniu postępów Uczestników Pilotażu (MŚP) programu
akceleracyjnego,
miesięcznym raportowaniu wyników prac do Zleceniodawcy,
współpracy z zespołem projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”,
świadczeniu usług zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zleceniodawcą,
ochronie danych osobowych.

§2
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy innej osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zleceniodawcy.
§3
1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla wykonania Zlecenia.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że wykona przedmiot umowy w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze
specyfiką przedmiotu umowy, swoją wiedzą oraz informacjami i wytycznymi ze strony Zleceniodawcy.
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, Zleceniodawca będzie
uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub żądania
zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu
wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zleceniodawca będzie także uprawniony
do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.
§4
1. Zleceniobiorca świadczył będzie usługi w terminach i miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcą, przy czym
liczba godzin wymaganych przez Zleceniodawcę wynosi 30 godzin miesięcznie.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy określone jest w sposób ryczałtowy i wynosi ............zł brutto miesięcznie.
Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie na rachunek bankowy nr
…………………………. na podstawie rachunku przedstawionego przez Zleceniobiorcę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie do 10 dnia m-ca po miesiącu, w którym został podpisany
przez strony raport z w wykonanych czynności zgodnych z przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1, bez
zastrzeżeń.
4. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do dokonania potrąceń wynikających z przepisów o podatku od
wynagrodzeń.
5. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy stosowną kwotą.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas od dn…..do dn……..
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca.
3. W przypadku, w którym Zleceniobiorca pomimo upomnienia przez Zleceniodawcę i udzielenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu w dalszym ciągu nie wykonuje należycie obowiązków wynikających z niniejszej umowy
Zleceniodawca uprawny jest do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
§6
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zawarcia ze Zleceniodawcą umowy o zachowaniu poufności, która stanowi
załącznik do niniejszej Umowy.
§7
1. Strony informują, iż są administratorami danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania drugiej
Strony oraz pracowników drugiej Strony, podanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej umowy.

2. Każda ze stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w celu
realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt
w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania
umowy.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z
obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne
danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony – na mocy stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo
dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do
danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-6 powyżej, osobom
reprezentującym i pracownikom strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.
§8
1. Strony wskazują, iż osobami do kontaktu, w związku z realizacją niniejszej umowy są:
a) Ze strony Zleceniodawcy:
……………………………………………..
2. Osoba wskazana w § 8 ust. 1 lit. b) upoważniona jest do składania Zleceniobiorcy w imieniu Zleceniodawcy
oświadczeń związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym w szczególności do przedstawiania w imieniu
Zleceniodawcy uwag, zgód, akceptacji, jak również do podpisywania protokołów odbioru. Upoważnienie, o którym
mowa powyżej nie obejmuje jednakże uprawnienia do dokonywania zmian niniejszej Umowy, jak również do
składania w imieniu Zleceniodawcy oświadczeń o rozwiązaniu lub odstąpieniu od niniejszej Umowy.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Zleceniodawcy.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
...........................................
Zleceniodawca

…………………………………
Zleceniobiorca

Zmiany wprowadzone do umowy w dn.04.10.2019r
1. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w
oparciu o stawkę godzinową w wysokości…….. na rachunek bankowy nr …………………………. na podstawie
rachunku przedstawionego przez Zleceniobiorcę - zmienione na:
1. Zleceniobiorca świadczył będzie usługi w terminach i miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcą, przy
czym liczba godzin wymaganych przez Zleceniodawcę wynosi 30 godzin miesięcznie.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy określone jest w sposób ryczałtowy i wynosi ............zł brutto miesięcznie.
Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie na rachunek bankowy nr
…………………………. na podstawie rachunku przedstawionego przez Zleceniobiorcę.

UMOWA
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta w dniu .............. roku w Łodzi pomiędzy:
Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego
Tymienieckiego 22 G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014128, REGON:
471537330, NIP: 725-14-86-825, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24.927.000,00 zł,

reprezentowaną przez:
1)………………………………………
2)……………………………………..

zwaną dalej: „Spółką”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
zwanym/ą dalej „Ekspertem”
o następującej treści:

Preambuła

Zważywszy, że:
1. Spółka i Ekspert zawarli umowę zlecenia dotyczącą współpracy Stron w ramach projektu „Modele
Akceleracyjne 5G w innowacjach technologicznych” (zwanego dalej: „Projektem”), realizowanego przez
Spółkę (zwanej dalej „Umową Zlecenia”);

2. w trakcie trwania Umowy Zlecenia Spółka będzie udostępniała Ekspertowi informacje poufne, w tym
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które chce zachować w tajemnicy oraz chronić przed
ujawnieniem innym podmiotom oraz przed wykorzystaniem przez inne podmioty bez uprzednio wyrażonej
przez Spółkę zgody;
3. w ramach współpracy Stron w Projekcie Ekspert będzie miał dostęp do informacji poufnych (w tym
mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa) uczestników Projektu, którzy rozwijać będą w Projekcie
różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania technologiczne, w celu zapewnienia ochrony Informacji
Poufnych Spółki i uczestników Projektu oraz zabezpieczenia ich przed ujawnieniem lub wykorzystaniem
przez Eksperta, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę.
§ 1.

1.

Strony ustalają, iż przez „Informacje Poufne” rozumie się następujące informacje:
1)
dotyczące Spółki, uczestników Projektu oraz współpracy Stron, jak również współpracy Eksperta
i uczestników Projektu, przekazane lub ujawnione przez Spółkę lub uczestników Projektu przed oraz po
podpisaniu niniejszej Umowy;
2)
stanowiące informacje ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, operacyjne, marketingowe i
organizacyjne dotyczące Spółki lub uczestników Projektu;
3)
stanowiące dane i informacje techniczne, technologiczne, know-how, stosowanych metod i
procedur, tajemnic handlowych, dotyczące Spółki lub uczestników Projektu;
4)
stanowiące wyniki przeprowadzonych badań, planów dotyczących sprzedaży oraz planów
marketingowych i strategicznych, dotyczące Spółki lub uczestników Projektu;
5)
stanowiące bazy danych, zwłaszcza informacje na temat kontrahentów Spółki lub uczestników
Projektu oraz zawartych przez nich umów, jak i danych kontrahentów Spółki lub uczestników Projektu;
6) pozostałe dokumenty Spółki lub uczestników Projektu oznaczone klauzulą „poufne” lub „tajne”;
7)
inne informacje i dokumenty, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki lub uczestników
Projektu.

2. Wszelkie prawa, a w szczególności prawa własności intelektualnej, do jakichkolwiek przekazanych
Informacji Poufnych pozostają zastrzeżone na rzecz strony przekazującej te dokumenty lub informacje, tj.
Spółki lub uczestników Projektu. Niniejsza umowa nie może być również uznana za podstawę udzielenia
licencji na korzystanie z jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Informacji Poufnych.
3. Ekspert nie jest upoważniony do jakiegokolwiek wykorzystywania Informacji Poufnych przekazanych mu
przez Spółkę lub uczestników Projektu, w celach innych niż realizacja Umowy Zlecenia, w szczególności
Ekspertowi nie wolno wykorzystywać Informacji Poufnych w celu stworzenia jakiegokolwiek produktu, w
tym inspirowanego pomysłami, ideami lub założeniami przekazanymi przez Spółkę lub uczestników
Projektu.
4. W przypadku zakończenia trwania Umowy Zlecenia, Ekspert zobowiązany jest niezwłocznie – na żądanie
Spółki lub uczestników Projektu – zwrócić lub zniszczyć wszystkie przekazane mu przez Spółkę lub
uczestników Projektu w toku realizacji Umowy Zlecenia dokumenty lub inne nośniki informacji,
zawierające Informacje Poufne, nie zachowując żadnych kopii, odpisów czy innych reprodukcji ich całości

lub części. W przypadku uzyskania przez Eksperta Informacji Poufnych w formie elektronicznej Ekspert
zobowiązany jest, do niezwłocznego ich usunięcia ze wszystkich nośników informacji, na których się
znajdują. Zwrot, zniszczenie nośników bądź usunięcie Informacji Poufnych z nośników, nie zwalnia z
zachowania w poufności po zakończeniu trwania Umowy Zlecenia wszelkich Informacji Poufnych, o
których Ekspert dowiedział się podczas realizacji Umowy Zlecenia.
§ 2.
Ekspert zobowiązuje się:
a) korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie dla potrzeb związanych z realizacją Umowy Zlecenia,
b) zachować w poufności Informacje Poufne i nie ujawnić Informacji Poufnych bez uprzedniej pisemnej
zgody Spółki lub uczestników Projektu oraz, niezależnie od powyższego zobowiązania, nie
wykorzystywać Informacji Poufnych w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych, lub w
jakikolwiek inny sposób niż w celu realizacji Umowy Zlecenia,
c) nie kopiować, nie powielać lub nie zwielokrotniać Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób, chyba że
wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność przez Spółkę lub uczestników
Projektu pisemna zgoda i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w toku realizacji Umowy
Zlecenia;
d) zabezpieczyć i chronić przed kradzieżą, uszkodzeniem, utratą lub bezprawnym dostępem, wszelkie
Informacje Poufne;
e) w przypadku gdy Spółka wyrazi na piśmie zgodę na powierzenie przez Eksperta wykonywania
obowiązków z Umowy Zlecenia osobie trzeciej, Ekspert ma obowiązek zobowiązać taką osobę do
zachowania poufności w takim samym zakresie, jak wynikający z niniejszej Umowy (za działania i
zaniechania takiej osoby Ekspert odpowiada jak za swoje własne);
f) niezwłocznie powiadomić Spółkę lub uczestników Projektu w przypadku, gdy ujawnienie jakiejkolwiek
z Informacji Poufnych będzie wymagane przez przepisy prawa oraz współpracować wzajemnie w
zakresie terminów i rozmiaru takiego ujawnienia lub wszelkich działań, które Spółka lub uczestnicy
Projektu mogą zasadnie podjąć celem zakwestionowania ważności takich wymogów w granicach
przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa;
g) w razie jakichkolwiek wątpliwości czy określona informacja stanowi Informację Poufną, zobowiązany
jest zwrócić się do Spółki lub uczestników Projektu z wnioskiem o wyjaśnienie takiej wątpliwości i
powstrzymać się od ujawnienia takich informacji do czasu otrzymania stanowiska Spółki lub
uczestników Projektu, a następnie postąpić zgodnie z instrukcja zawartą w takim stanowisku;
h) na żądanie Spółki lub uczestników Projektu niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć wszystkie przekazane
Ekspertowi w toku realizacji Umowy Zlecenia dokumenty lub inne nośniki informacji, zawierające
Informacje Poufne, nie zachowując żadnych kopii, odpisów czy innych reprodukcji ich całości lub
części. W przypadku uzyskania przez Eksperta Informacji Poufnych w formie elektronicznej Ekspert
zobowiązany jest, na żądanie Spółki lub uczestników Projektu do niezwłocznego ich usunięcia ze
wszystkich nośników informacji, na których się znajdują. Zwrot, zniszczenie nośników bądź usunięcie
Informacji Poufnych z nośników, nie zwalnia z zachowania w poufności wszelkich Informacji
Poufnych, o których Ekspert dowiedział się podczas realizacji Umowy Zlecenia.
§ 3.
Ekspert zobowiązuje się, że nie będzie, zarówno w okresie realizacji Umowy Zlecenia, jak i po zakończeniu jej
trwania, rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią Informacji

Poufnych, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić
reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Spółce lub uczestnikom Projektu.

§ 4.
1. W przypadku naruszenia zobowiązań nałożonych na Eksperta na podstawie § 1 ust. 3 i 4 oraz § 2 i § 3
niniejszej umowy, Ekspert, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki albo uczestnika Projektu kary
umownej w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każde naruszenie, ale łącznie nie więcej
niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na żądanie Spółki albo uczestnika Projektu, w terminie
7 dni.
2. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, Ekspert ponosi odpowiedzialność za działania
lub zaniechania osób, którym Informację Poufną – wbrew treści niniejszej umowy – bezprawnie ujawnił,
jak za działania lub zaniechania własne, i wówczas zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Spółki albo
uczestnika Projektu kary umownej w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każde
naruszenie, ale łącznie nie więcej niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na żądanie Spółki
albo uczestnika Projektu w terminie 7 dni.
3. Zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać Spółka albo uczestnik Projektu – w
zależności od tego, czy naruszenie obowiązków przez Eksperta dotyczyło Informacji Poufnych Spółki, czy
też Informacji Poufnych Uczestnika Projektu.
4. W przypadku gdy wysokość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa
w ust. 1 i 2, Spółka albo uczestnik Projektu uprawnieni są do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 5.
Wszelkie zobowiązania Eksperta, o których mowa w niniejszej umowie wiążą Eksperta bezterminowo.
§ 6.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Wszelkie spory wynikłe na gruncie niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku
możliwości polubownego rozwiązania - spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Spółki.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Spółka

Ekspert

